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Onderwerp: Subsidieverleningen Slimme Demonstratiefabrieken provincie Drenthe
Status: Verzoek om eventuele wensen of bedenkingen

Geachte voorzitter/leden,

Gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe, stellen wij uw Staten in de gelegenheid eventuele wensen of bedenkingen
met betrekking tot ons voornemen om € 200.000,-- subsidie te verlenen aan drie aan-
vragers uiterlijk in de eerstvolgende vergadering van uw Statencommissie of Staten
aan ons kenbaar te maken ('voorhangprocedure').

Het gaat om aanvragen in het kader van de Subsidieregeling Slimme Demonstratie-
fabrieken provincie Drenthe. Hierover hebben wij u op 10 september 2019, kenmerk
3715.812019001962, geïnformeerd. De Subsidieregeling Slimme Demonstratie-
fabrieken provincie Drenthe is bedoeld om bedrijven te ondersteunen die een
voorbeeld willen zijn voor anderen. De regeling beoogt bedrijven te stimuleren om zelf
hun bedrijfsvoering slimmer en schoner te maken, maar ook om hun kennis en erva-
ringen met nieuwe technologieën te delen met andere bedrijven en kennisinstellingen.
Op deze manier krijgen andere bedrijven een realistisch beeld van de mogelijkheden
en worden ze gestimuleerd eveneens met nieuwe technieken aan de slag te gaan.
Omdat een toekomstgericht bedrijf ook oog moet hebben voor duurzaamheid, is er
ook aandacht voor hoe'schoon'de productie is.

De subsidieregeling is op 1 oktober 2019 opengesteld. lnmiddels hebben wijvier com-
plete aanvragen ontvangen. Een deskundige adviescommissie heeft de ingediende
aanvragen getoetst op aard en omvang van de demonstratieactiviteiten en op de
nieuwe processen en technieken. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet de
totaalscore minimaal60 van de in totaal 100 mogelijke punten zijn.

De commissie heeft geoordeeld dat de aanvragen voldoen aan de gestelde criteria
van de subsidieregeling en heeft derhalve positief geadviseerd over de gevraagde
subsidies. Omdat voor drie van de vier aanvragen het subsidiebedrag hoger is dan
€ 150.000,--, leggen wij deze door middel van de voorhangprocedure aan u voor. 
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Het bedrijf Brink BV in Hoogeveen vervangt de huidige metaalbewerkingsinfra-
structuur met bijbehorende interne logistiek door een geïntegreerde automatische
productielijn in combinatie met een geautomatiseerd magazijn en een beladingsrobot
Het bedrijf wil kennis en ervaringen delen door middel van bijeenkomsten, bedrijfs-
bezoeken en rondleidingen voor ondernemers uit de regio en in samenwerking met
brancheorganisaties en andere partners. Ook worden activiteiten georganiseerd voor
studenten en docenten van het regionale techniekonderwijs (vmbo en mbo). De aan-
vraag scoordeT4van de 100 punten.

GeTech BV in Westerbork is voornemens dit jaar een nieuw pand in te richten, waarbij
geÏnvesteerd wordt in uitbreiding van productiecapaciteit en in nieuwe productietech-
nieken. Het bedrijf, dat veelal enkelstuks producten maakt, wil het productieproces
verder automatiseren, van momenteel 30 à 40% naar 80 à 90%. Het investeert
daarvoor onder andere in verdere robotisering. GeTech richt ook een aparte 3D-print-
ruimte in waarvan kennisinstellingen en bedrijven gebruik kunnen maken. De demon-
stratieactiviteiten in de vorm van workshops, lezingen, rondleidingen en opleidings-
plaatsen worden door enkele daartoe aangewezen personeelsleden uitgevoerd. De
doelgroepen zijn regionale (mkb-)ondernemers en onderwijsinstellingen, van po tot
hbo. Deze aanvraag scoorde 90 punten.

Bedrijf Spark Holland BV in Emmen wil het productieproces slimmer en schoner
maken door zogenoemd Product Lifecycle Management (PLM) te implementeren.
Hierbijwordt alle informatie gedurende het productieproces vastgelegd. Omdat er
ook koppelingen tussen de verschillende bedrijfsprocessen worden gemaakt, kan
flexibeler worden geproduceerd en neemt de foutgevoeligheid af. Spark wil haar
kennis en ervaringen delen met partijen waarmee Spark samenwerkt in de keten,
maar ook met andere bedrijven en kennisinstellingen in de regio. Het bedrijf doet dit
onder meer via specifieke kennissessies en specialistentafels en via open dagen,
rondleidingen en publicaties voor geïnteresseerde bedrijven en onderwijsinstellingen
(met name Alfa College, Drenthe College en NHL Stenden). Deze aanvraag kreeg
77 punten.

Hoewel hierop geen voorhangprocedure van toepassing is, willen wij u volledigheids-
halve wel in kennis stellen van de vierde subsidieaanvraag à €.82.549,25 op basis van
eerdergenoemde subsidieregeling. Betech BV in Hoogeveen is van plan te investeren
in een 'Automatic Guided Vehicle'-systeem met bijbehorend data en computersysteem
waarmee het bedrijf een volgende stap kan zetten in zijn ontwikkeling naar een
slimme fabriek. Door het organiseren van rondleidingen, workshops en lezingen wil
Betech ervaringen en kennis delen met het mkb. Voor het onderwijs (mbo en hbo)
organiseert Betech eveneens rondleidingen, seminars en presentaties. Ook biedt het
bedrijf opleidingsplekken met goede begeleiding. De adviescommissie kende aan
deze aanvraag 70 punten toe.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

mb/coll

, voorzitter , secretaris


